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Regulamin uczestnictwa w projekcie Searching for Home (Szukając domu) 

realizowanym w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku 

 

§1 

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt.: Searching for Home 

(Szukając domu) o numerze 2019-1-CZ01-KA229-061139_3 realizowanego w ramach 

sektora Edukacja Szkolna, akcja 2 - Projekty współpracy szkół w programie Erasmus+. 

 

§2 

Informacje ogólne 

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

a) szkole - należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego  

w Nisku; 

b) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana 

Czarnieckiego w Nisku; 

c) projekcie - należy przez to rozumieć projekt pn.: Searching for Home (Szukając domu)  

o numerze 2019-1-CZ01-KA229-061139_3 realizowany w ramach sektora Edukacja Szkolna, 

akcja 2 - Projekty współpracy szkół w programie Erasmus+; 

d) rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców (prawnych opiekunów) uczniów szkoły; 

e) koordynatorze - należy przez to rozumieć nauczyciela szkoły powołanego przez dyrektora 

do zarządzania merytoryczną stroną projektu; 

f) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego  

im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. 

2. Projekt realizowany jest w szkole w okresie od 1 listopada 2019r. do 31 października 

2021r. 

3. Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkoły. 

4. Główne cele projektu to: 
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a) pogłębienie wiedzy uczniów i nauczycieli na temat migracji jako części europejskiego 

dziedzictwa kulturowego; 

b) dążenie do większego zrozumienia dla procesów historycznych i socjologicznych, 

mających miejsce w Europie; 

c) rozwój kompetencji językowych oraz interkulturowych uczniów i nauczycieli; 

d) rozwój umiejętności badawczych oraz umiejętności krytycznego myślenia; 

e) zwiększenie niezależności oraz pewności siebie uczniów w trakcie wyjazdów 

zagranicznych. 

5. W ramach realizacji projektu przewiduje się cztery wyjazdy zagraniczne uczniów  

i nauczycieli-opiekunów: Czechy (kwiecień 2020 - 5 uczniów, 2 nauczycieli), Portugalia 

(październik 2020 - 5 uczniów, 2 nauczycieli), Irlandia - Achill (marzec 2021 - 5 uczniów, 2 

nauczycieli), Irlandia - Maynooth (kwiecień 2021 - 5 uczniów, 2 nauczycieli) oraz wizytę 

szkół partnerskich w Polsce (marzec 2020). Szkoła zastrzega sobie możliwość  

w uzasadnionych przypadkach zmiany terminów wyżej wymienionych działań oraz liczby 

uczniów biorących w nich udział. Szkoła zastrzega, że w wyjazdach do Irlandii będą mogli 

wziąć udział tylko uczniowie uczęszczający do klas I w roku szkolnym 2019/2020. 

6. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. Dofinansowanie w ramach projektu 

pokrywa koszty transportu, ubezpieczenia, wyżywienia poza rodzinami goszczącymi oraz 

bilety wstępu. Uczniowie są zakwaterowani i goszczeni w rodzinach uczniów ze szkół 

partnerskich, a w przypadku braku takiej możliwości, w hotelach. Wydatki własne pokrywają 

uczestnicy wyjazdu. 

7. Językiem roboczym projektu jest język angielski. 

8. Wszelkich informacji o projekcie udziela koordynator projektu. 

§3 

Uczestnicy projektu 

1. Do projektu mogą przystąpić uczniowie spełniający następujące wymagania: 

a) są uczniami szkoły; 

b) są uczniami klas I lub II w 1. roku projektu oraz I, II lub III w 2. roku projektu; 

c) potrafią porozumiewać się w języku angielskim w stopniu komunikatywnym; 

d) nie sprawiają kłopotów wychowawczych; 
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e) godnie wypełniają obowiązki ucznia na forum szkolnym, lokalnym i międzynarodowym; 

f) wyrażają wolę uczestniczenia w projekcie oraz akceptują zapisy niniejszego regulaminu. 

2. Uczestnicy projektu tworzą Szkolną Grupę Projektową Erasmus+.  

3. Do zadań uczestników należy: 

a) aktywny udział w spotkaniach Szkolnej Grupy Projektowej Erasmus+; 

b) wspólnie z koordynatorem udział w ustalaniu zasad współpracy w realizacji projektu;  

c) rzetelne i terminowe wypełnianie obowiązków wynikających z udziału w projekcie; 

d) promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej; 

e) aktywny udział w tworzeniu produktów projektu. 

§4 

Rekrutacja uczniów-gospodarzy dla uczniów ze szkół partnerskich 

1. Uczniowie przyjmujący uczniów ze szkół partnerskich wybierani są w procesie rekrutacji 

zgodnej z harmonogramem ustalonym przez koordynatora projektu. Uczniowie przyjmujący 

uczniów szkół partnerskich stają się uczestnikami projektu i podlegają zapisom §3 ust. 2 i 3.  

2. Uczniowie zgłaszają chęć przyjęcia ucznia szkoły partnerskiej wychowawcy klasy, 

nauczycielowi języka angielskiego lub koordynatorowi, którzy to powinni wspomóc ucznia 

podczas procesu rekrutacji. 

3. Rekrutacja składa się z jednego lub dwóch etapów. 

a) Etap I - złożenie u jednej z osób wymienionych w ust. 2 dokumentów rekrutacyjnych: 

formularza rekrutacyjnego (załącznik 1 do niniejszego regulaminu), zgody rodziców na udział 

w projekcie oraz przyjęcie ucznia ze szkoły partnerskiej (załącznik 2), zgody na przetwarzanie 

danych osobowych (załącznik 3). Koordynator projektu weryfikuje złożone zgłoszenia  

i analizuje czy uczeń spełnia warunki dla uczestników projektu opisane w §3 ust. 1 oraz czy 

kandydat dostarczył komplet dokumentów. Koordynator przygotowuje listę uczniów 

zweryfikowanych pozytywnie. Jeżeli ich liczba przekracza liczbę dostępnych w projekcie 

miejsc, przeprowadza się etap II rekrutacji. 

b) Etap II - przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły  

w przypadku, gdy liczba kandydatów zweryfikowanych pozytywnie przekracza liczbę 

dostępnych miejsc. Komisja Rekrutacyjna składa się z trzech nauczycieli, a jej pracom 
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przewodniczy koordynator projektu. Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny kandydatów na 

podstawie następujących kryteriów: 

1) Śródroczna lub roczna ocena z języka angielskiego uzyskana w ostatnim semestrze 

nauki poprzedzającym złożenie wniosku. Przyjmuje się następującą punktację: 

ocena celująca - 4 pkt. 

ocena bardzo dobra - 3 pkt. 

ocena dobra - 2 pkt. 

ocena dostateczna - 1 pkt. 

2) Śródroczna lub roczna ocena z historii (lub przedmiotu uzupełniającego historia i 

społeczeństwo) uzyskana w ostatnim semestrze nauki poprzedzającym złożenie wniosku. 

Przyjmuje się następującą punktację: 

ocena celująca - 4 pkt. 

ocena bardzo dobra - 3 pkt. 

ocena dobra - 2 pkt. 

ocena dostateczna - 1 pkt. 

3) List w języku angielskim. List powinien być napisany samodzielnie, mieć długość 150-

200 słów i zawierać następujące elementy: 

a) przedstawienie motywacji ucznia do udziału w projekcie, 

b) krótki opis postaci słynnego Polaka, który odniósł sukces na emigracji (uczeń powinien 

wziąć pod uwagę kontekst historyczny i pokazać, że emigracja była dla wybranej postaci 

szansą, często jedyną, na odniesienie sukcesu). 

Dla oceny listu przyjmuje się następującą punktację: 

a) motywacja ucznia - 0-5 pkt; 

b) opis postaci - 0-5 pkt; 

c) znajomość języka angielskiego - 0-5 pkt. 

Łącznie za list uczeń może uzyskać 15 punktów. 

4) Opinia wychowawcy na temat ucznia, w szczególności jego zachowania, 

zaangażowania w życie szkoły i środowiska lokalnego (w roku szkolnym rekrutacji oraz  
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w ciągu dwóch poprzednich lat), umiejętność nawiązywania relacji z rówieśnikami. 

Przyjmuje się, że za opinię wychowawcy uczeń może otrzymać maksymalnie 5 punktów. 

5. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w II etapie rekrutacji wynosi 28. 

6. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego zawierający datę 

posiedzenia komisji, imiona i nazwiska członków komisji oraz listę kandydatów wraz  

z uzyskaną przez nich liczbą punktów. 

7. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową kandydatów zakwalifikowanych do 

udziału w projekcie oraz listę rezerwową i podaje je do publicznej wiadomości. Do udziału 

zostają zakwalifikowani uczniowie z najwyższą liczbą punktów. W przypadku identycznej 

liczby punktów, o zakwalifikowaniu kandydata zdecyduje test wiedzy ze znajomości krajów 

partnerskich przeprowadzony w terminie oraz miejscu wyznaczonym przez Komisję 

Rekrutacyjną. 

8. Kandydatom oraz ich rodzicom przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji 

Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie należy złożyć na piśmie w sekretariacie szkoły w terminie 

do 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych. Komisja 

Rekrutacyjna rozpatruje odwołanie w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia 

odwołania. 

9. Informacje dodatkowe: 

a) na wybór uczestników nie będzie miało wpływu ich wyznanie, światopogląd, pochodzenie, 

płeć itp.; 

b) w związku ze specyfiką wymian międzynarodowych koordynator nie może zagwarantować 

zakwalifikowanemu uczestnikowi projektu przyjęcia u siebie ucznia z danego kraju i danej 

płci; 

c) zakwalifikowany uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w projekcie w przypadku 

nieprzyjęcia warunków udziału; 

d) w przypadku rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika, jego miejsce zajmuje kolejna 

osoba z listy rezerwowej.  

§5 

Zasady rekrutacji uczestników na wyjazdy zagraniczne 

1. Rekrutacja na wyjazdy zagraniczne prowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną 

powołaną przez dyrektora szkoły w składzie: 

a) koordynator projektu jako przewodniczący, 
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b) dwóch nauczycieli szkoły. 

2. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego zawierający datę 

posiedzenia komisji, imiona i nazwiska członków komisji oraz listę kandydatów wraz  

z uzyskaną przez nich liczbą punktów. 

3. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową kandydatów zakwalifikowanych do 

wyjazdu oraz listę rezerwową i podaje je do publicznej wiadomości zgodnie  

z harmonogramem danej rekrutacji. 

4. W przypadku zbyt małej liczby kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu, Komisja 

Rekrutacyjna ogłasza rekrutację uzupełniającą w terminie zgodnym z harmonogramem 

rekrutacji.  

5. Do postępowania rekrutacyjnego mogą przystąpić uczniowie, którzy spełniają wszystkie 

wymagania wymienione w §3 ust. 1 oraz nie brali udziału w poprzednich wyjazdach 

zagranicznych realizowanych w ramach projektu. 

6. Do rekrutacji uzupełniającej mogą przystąpić uczniowie, którzy spełniają wszystkie 

wymagania wymienione w §3 ust. 1. Do rekrutacji uzupełniającej dopuszcza się także udział 

uczniów, którzy brali udział w poprzednich wyjazdach zagranicznych realizowanych  

w ramach projektu. 

7. W przypadku niewyłonienia podczas rekrutacji uzupełniającej odpowiedniej liczby 

kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu, Komisja Rekrutacyjna może wznowić 

rekrutację w dowolnym momencie trwania projektu. 

8. Kandydaci składają komplet dokumentów rekrutacyjnych (załącznik 4 - formularz 

rekrutacyjny oraz załącznik 3 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na 

potrzeby projektu - tylko w przypadku jeżeli taka zgoda nie została poprzednio złożona)  

w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Harmonogramy rekrutacji będą ogłaszane 

każdorazowo przed danym wyjazdem na stronie internetowej szkoły, nie później niż na dwa 

miesiące przed wyjazdem. 

9. Kandydaci składają komplet dokumentów wymienionych w §5 ust. 8, osobiście lub przez 

wychowawcę klasy, u koordynatora. 

10. Kandydaci na wyjazd muszą posiadać aktualny (ważny przez minimum trzy miesiące od 

daty zakończenia wyjazdu) paszport lub dowód osobisty lub zadeklarować w formularzu 

rekrutacyjnym wyrobienie dokumentu najpóźniej na dwa miesiące przed danym wyjazdem. 
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§6 

Kryteria rekrutacji uczestników na wyjazdy zagraniczne 

1. Podczas rekrutacji uczestników na wyjazdy zagraniczne brane będą pod uwagę następujące 

kryteria: 

 KRYTERIUM 

LICZBA PUNKTÓW 

PRZYZNAWANA W 

DANYM KRYTERIUM 

1 

Zaangażowanie w dotychczasowe działania 

projektowe (zaangażowanie podczas wizyty 

partnerów, udział w spotkaniach szkolnej grupy 

projektowej, upowszechnianiu rezultatów projektu, 

tworzeniu produktów, itp.). 

maksymalnie 15 pkt. 

2 

Śródroczna lub roczna ocena z języka angielskiego 

uzyskana w ostatnim semestrze nauki poprzedzającym 

złożenie wniosku. 

maksymalnie 4 pkt. 

3 

Śródroczna lub roczna ocena z historii (lub przedmiotu 

uzupełniającego historia i społeczeństwo) uzyskana  

w ostatnim semestrze nauki poprzedzającym złożenie 

wniosku. 

maksymalnie 4 pkt. 

2. Do wyjazdu zostaną zakwalifikowani uczniowie z najwyższą liczbą punktów. Maksymalna 

liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 23. W przypadku identycznej liczby 

punktów, o zakwalifikowaniu kandydata zdecyduje test wiedzy ze znajomości krajów 

partnerskich przeprowadzony w terminie oraz miejscu wyznaczonym przez Komisję 

Rekrutacyjną. 

3. Kandydatom przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. 

Odwołanie należy złożyć na piśmie w sekretariacie szkoły w terminie do 3 dni roboczych od 

dnia ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych na wyjazd. Komisja Rekrutacyjna 

rozpatruje odwołanie w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia odwołania.  

§7 

Regulamin wyjazdu zagranicznego 

1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe zagranicznym wyłącznie za pisemną zgodą 

rodziców. 

2. Uczestnik wyjazdu zobowiązany jest dostarczyć koordynatorowi najpóźniej na 14 dni 

kalendarzowych przed wyjazdem poniższy komplet dokumentów: 

a) zgoda rodziców na udzielenie dziecku pomocy medycznej oraz karta informacyjna; 
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b) oświadczenie o rachunku bankowym. 

3. Wzory powyższych dokumentów przekazuje uczestnikowi koordynator projektu najpóźniej 

na trzy tygodnie przed wyjazdem zagranicznym.  

4. Uczestnicy wyjazdu stawiają się o wyznaczonej godzinie na wyznaczone miejsce zbiórki. 

O wszelkich opóźnieniach związanych z dotarciem na miejsce zbiórki niezwłocznie informują 

koordynatora projektu. Nieuzasadnione niestawienie się na miejsce zbiórki traktowane jest 

równoznacznie z nieuzasadnioną rezygnacją uczestnika z projektu oraz niesie za sobą skutki 

opisane w §8 ust. 3. 

5. Rodzice odpowiadają za dowóz uczestnika na wyznaczone przez szkołę miejsce zbiórki 

oraz bezzwłoczny odbiór w dniu powrotu. 

6. Uczestnik oraz jego rodzice zobowiązani są do zapoznania się z informacjami dotyczącymi 

wyjazdu dostarczonymi przez koordynatora projektu, w szczególności z programem wyjazdu, 

godziną i miejscem zbiórki oraz informacjami dotyczącymi podróży, przede wszystkim 

zasadami przewozu bagażu w przypadku podróży samolotem. 

7. Powyższe informacje zostaną przekazane uczestnikom oraz rodzicom uczestników podczas 

spotkania z koordynatorem projektu lub drogą elektroniczną. 

8. Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawują nauczyciele-opiekunowie oraz rodzina 

goszcząca.  

9. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż, pieniądze oraz zabierane ze sobą 

przedmioty wartościowe. Nauczyciele-opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za 

zgubienie przez uczestnika pieniędzy lub zgubienie czy zniszczenie przedmiotów 

wartościowych zabranych na wyjazd. 

10. Za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestnika wyjazdu odpowiadają jego rodzice. 

11. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać zasad ustalonych przez rodzinę goszczącą lub 

zasad obowiązujących w innym miejscu zakwaterowania, w szczególności zasad dotyczących 

ciszy nocnej. 

12. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących 

w czasie realizacji programu wymiany m.in. przepisów przeciwpożarowych, przepisów BHP, 

zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. 

13. Uczestnik zobowiązany jest do realizacji ustalonego przez szkołę goszczącą programu 

wyjazdu. 
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14. Uczestnik zobowiązany jest do godnego reprezentowania swojej szkoły i kraju, 

kulturalnego zachowania, traktowania z szacunkiem  kultury, religii i przekonań pozostałych 

uczestników wyjazdów międzynarodowych. 

15. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, 

zażywania narkotyków i innych środków odurzających w jakiejkolwiek postaci oraz 

samowolnego oddalania się od miejsca zakwaterowania. W przypadku stwierdzenia 

naruszenia powyższych zakazów uczestnik zostanie bezwzględnie usunięty  

z udziału w projekcie i obciążony wszystkimi kosztami poniesionymi na organizację jego 

wyjazdu. 

16. Po powrocie z wyjazdu uczestnik zobowiązany jest do rozpowszechniania,  

w porozumieniu z koordynatorem oraz zespołem nauczycieli ds. projektu, rezultatów projektu 

w środowisku szkolnym oraz lokalnym.  

17. Regulamin wyjazdu zagranicznego obowiązuje od chwili zbiórki na wyjazd do momentu 

zakończenia wyjazdu przez koordynatora lub nauczycieli-opiekunów. 

§8 

Rezygnacja uczestnika z udziału w wyjeździe zagranicznym 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w wyjeździe zagranicznym bez podania 

przyczyny i bez ponoszenia kosztów rezygnacji w przypadku, gdy w terminie do 3 dni 

kalendarzowych od dnia podania do publicznej wiadomości wyników rekrutacji zgłosi swoją 

rezygnację na piśmie dyrektorowi szkoły. W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi 

być podpisana przez rodzica. 

2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w wyjeździe zagranicznym bez ponoszenia 

kosztów rezygnacji w przypadku, gdy minął termin zgłoszenia rezygnacji ustalony w §8 ust. 1 

tylko w sytuacji zaistnienia ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych. Uczestnik 

zobowiązany jest zgłosić swoją rezygnację na piśmie do dyrektora szkoły w terminie do 5 dni 

roboczych od zaistnienia danej sytuacji. Do rezygnacji należy dołączyć opis zaistniałej 

sytuacji, a w przypadku powodów zdrowotnych, zaświadczenie lekarskie. W przypadku osób 

niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica. 

3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji uczestnika z wyjazdu, uczestnik oraz jego rodzice 

mogą zostać zobowiązani przez szkołę do zwrotu kosztów wynikających z tej rezygnacji  

w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia rezygnacji. 

4. W przypadku rezygnacji uczestnika, prawo do wyjazdu uzyskuje osoba z listy rezerwowej 

z zachowaniem ustalonej na niej kolejności. 
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§9 

Nauczyciele w projekcie 

1. W wymianach międzynarodowych każdorazowo bierze udział 2 nauczycieli szkoły. 

Wyboru nauczycieli dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z koordynatorem. 

Przynajmniej jeden z nauczycieli musi posługiwać się językiem angielskim w stopniu 

komunikatywnym. 

2. Do obowiązków nauczycieli biorących udział w wymianie należy: 

a) sprawować nadzór i opiekę nad uczestnikami wymiany; 

b) uczestniczyć we wszystkich działaniach zgodnie z programem wymiany; 

c) przygotować uczestników do wymiany poprzez udzielenie pomocy i wsparcia, nadzór nad 

przygotowaniem produktów, prezentacji, materiałów itp.; 

d) w przypadku nieobecności koordynatora podczas wymiany, niezwłocznie informować go  

o wszelkich problemach, wątpliwościach oraz odstępstwach od poczynionych przed wymianą 

ustaleń między partnerami projektu; 

e) wydatkować otrzymaną zaliczkę zgodnie z zasadami projektu oraz zadbać o otrzymanie 

właściwych dokumentów księgowych; 

f) prowadzić dokumentację wymiany zgodnie z wytycznymi dyrektora i koordynatora; 

g) po przyjeździe z wymiany przygotować sprawozdanie (ze szczególnym uwzględnieniem 

decyzji podjętych podczas spotkania kadry), notatkę prasową z wymiany oraz inne materiały 

niezbędne do upowszechniania projektu; 

h) po przyjeździe z wymiany przygotować rozliczenie otrzymanej zaliczki. 

§10 

Monitoring i ewaluacja 

1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji. 

2. Uczestnicy zobowiązani są do udzielania informacji na temat realizacji projektu 

koordynatorowi projektu oraz innym nauczycielom z zespołu ds. projektu, a także 

przedstawicielom instytucji zewnętrznych upoważnionych do kontroli realizacji projektu. 
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§11 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania postanowień 

niniejszego regulaminu. 

2. Regulamin projektu jest dostępny na stronie internetowej szkoły oraz u koordynatora. 

3. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie oraz wszelkie kwestie sporne rozstrzygają 

dyrektor szkoły oraz koordynator projektu. 

4. Niniejszy regulamin obowiązuje przez okres trwania projektu, tj. od dnia 1 listopada 2019r. 

do 31 października 2021r. 

5. Koordynator oraz dyrektor nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn 

zewnętrznych lub od nich niezależnych. 

6. Koordynator oraz dyrektor w szczególnych przypadkach mogą odstąpić od zapisów 

ustalonych w niniejszym regulaminie. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA CHĘTNYCH DO PRZYJĘCIA UCZNIÓW 

ZE SZKOŁY PARTNERSKIEJ 

 

 

1. DANE OSOBOWE UCZNIA (wypełnia uczeń) 

Imię i nazwisko  

Klasa  

Informacje dodatkowe: 

1) Kraj pochodzenia: Czy masz jakieś preferencje dotyczące kraju pochodzenia ucznia ze 

szkoły partnerskiej? TAK / NIE  jeśli tak, jakie? .................................................................... 

............................................................................................................. 

2) Płeć: Czy Ty i Twoi rodzice jesteście gotowi przyjąć u siebie ucznia szkoły partnerskiej 

bez względu na jego płeć? TAK / NIE  jeśli nie, proszę podkreślić właściwe: Deklaruję, że 

mogę przyjąć tylko ucznia płci żeńskiej / męskiej.   

2. SYLWETKA UCZNIA (wypełnia wychowawca na I etapie rekrutacji) 

Opinia wychowawcy na temat ucznia, w szczególności jego zachowania, zaangażowania  

w życie szkoły i środowiska lokalnego (w roku szkolnym rekrutacji oraz w ciągu dwóch 

poprzednich lat), umiejętność nawiązywania relacji z rówieśnikami. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Proszę podać śródroczną lub roczną ocenę z języka angielskiego uzyskaną  

w ostatnim semestrze nauki poprzedzającym złożenie wniosku: ...................................... 

Proszę podać śródroczną lub roczną ocenę z historii (lub historii i społeczeństwa) uzyskaną  

w ostatnim semestrze nauki poprzedzającym złożenie wniosku: ................................ 

         ......................................... 
         podpis wychowawcy 

3. II ETAP REKRUTACJI (wypełnia Komisja Rekrutacyjne) 

 KRYTERIUM REKRUTACYJNE 

LICZBA PRZYZNANYCH 

PUNKTÓW (wypełnia Komisja 

Rekrutacyjna) 

1 

Śródroczna lub roczna ocena z języka 

angielskiego uzyskana w ostatnim semestrze 

nauki poprzedzającym złożenie wniosku. 

(0 - 4 pkt.) 

2 

Śródroczna lub roczna ocena z historii (lub 

historii i społeczeństwa) uzyskana w ostatnim 

semestrze nauki poprzedzającym złożenie 

wniosku. 

(0 - 4 pkt.) 

3 

List w języku angielskim.  

 

motywacja ucznia: 

opis postaci: 

znajomość języka angielskiego: 

(0 - 15 pkt.) 

  

4 

Opinia wychowawcy. (0 - 5 pkt.) 

suma uzyskanych punktów: 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

ZGODA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE ERASMUS+ ORAZ ZGODA NA PRZYJĘCIE 

UCZNIA SZKOŁY PARTNERSKIEJ 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego/j syna/córki …………………….………………………….  

w projekcie Erasmus+ pt: Searching for Home w ramach programu Erasmus+ realizowanym 

przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Akceptuję 

postanowienia regulaminu udziału uczniów w projekcie. 

Data i podpis matki/opiekuna prawnego   Data i podpis ojca /opiekuna prawnego 

…………………....................................  ………………….................................... 

Wyrażam zgodę na przyjęcie w moim domu ucznia szkoły partnerskiej podczas spotkania 

partnerów projektu, które odbędzie się w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku. 

Oświadczam, że zapewnię uczniowi opiekę oraz niezbędne warunki pobytu, w szczególności: 

1) samodzielne miejsce do spania, 

2) wyżywienie, oprócz sytuacji, w których uczeń będzie przebywał pod opieką swoich 

nauczycieli. 

W miarę możliwości postaram się przybliżyć uczniowi polską kulturę, tradycje i wartości. 

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia polskiego koordynatora projektu  

o niewłaściwym zachowaniu ucznia oraz wszelkich niepokojących sytuacjach związanych  

z jego pobytem. 

Data i podpis matki/opiekuna prawnego   Data i podpis ojca /opiekuna prawnego 

…………………....................................  ………………….................................... 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

ZGODA PEŁNOLETNIEGO UCZNIA NA PRZETWARZANIE DANYCH 

OSOBOWYCH ORAZ PUBLIKACJĘ WIZERUNKU NA POTRZEBY PROJEKTU 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, Plac Wolności 3, 37-400 

Nisko, w zakresie niezbędnym do udziału i realizacji działań w ramach projektu Searching for 

Home realizowanego w ramach programu Erasmus+.  

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu 

danych osobowych w Liceum w Nisku w związku z realizacją projektu. 

 

Data oraz podpis ucznia: .................................................... 

 

Publikacja wizerunku 

1. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na publikowanie mojego wizerunku przez Liceum 

Ogólnokształcące w Nisku zarejestrowanego podczas realizacji projektu Searching for Home 

w mediach: Internecie, prasie, telewizji, gazetkach szkolnych, także w mediach na terenie 

krajów szkół partnerskich. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek będzie 

wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i upowszechniania działań projektowych, 

a  moje oświadczenie ważne jest przez cały okres realizacji projektu. 

2. Zgoda dotyczy wizerunku zarejestrowanego w postaci fotografii, dokumentacji filmowej, 

prac autorskich związanych z realizacją projektu. 

Data oraz podpis ucznia:  ................................................... 

 

* niewłaściwe skreślić 
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ZGODA RODZICA NIEPEŁNOLETNIEGO UCZNIA NA PRZETWARZANIE JEGO 

DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PUBLIKACJĘ WIZERUNKU NA POTRZEBY 

PROJEKTU 

 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego syna / mojej córki 

................................................. ucznia / uczennicy klasy ........... przez administratora danych 

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, Plac Wolności 3, 37-400 

Nisko, w zakresie niezbędnym do udziału i realizacji działań w ramach projektu Searching for 

Home realizowanego w ramach programu Erasmus+.  

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu 

danych osobowych w Liceum w Nisku w związku z realizacją projektu. 

Data i podpis matki/opiekuna prawnego   Data i podpis ojca /opiekuna prawnego 

…………………....................................  ………………….................................... 

 

Publikacja wizerunku 

1. Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na publikowanie wizerunku mojego syna / mojej 

córki ............................................ ucznia / uczennicy klasy ............ przez Liceum 

Ogólnokształcące w Nisku zarejestrowanego podczas realizacji projektu Searching for Home 

w mediach: Internecie, prasie, telewizji, gazetkach szkolnych, także w mediach na terenie 

krajów szkół partnerskich. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego 

dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i upowszechniania działań 

projektowych, a  moje oświadczenie ważne jest przez cały okres realizacji projektu. 

2. Zgoda dotyczy wizerunku zarejestrowanego w postaci fotografii, dokumentacji filmowej, 

prac autorskich związanych z realizacją projektu. 

Data i podpis matki/opiekuna prawnego   Data i podpis ojca /opiekuna prawnego 

…………………....................................  ………………….................................... 

 

* niewłaściwe skreślić 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Liceum 

Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w związku z realizacją projektu 
Searching for Home   

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych 

osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na 

podstawie art. 14 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone 

poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Liceum 

Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku (zwanym dalej: Liceum w Nisku). 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 

Czarnieckiego w Nisku, Plac Wolności 3, 37-400 Nisko. 

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu  

15 841 2031 lub poprzez e-mail: iod.lonisko@gmail.com, w każdej sprawie dotyczącej 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem tych danych. 

 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja działań w ramach 

projektu Searching for Home realizowanego w ramach programu Erasmus+ w Liceum  

w Nisku od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2021 roku.  

 

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, imiona i nazwiska 

rodziców, klasa, adres, numer telefonu, adres e-mail, seria i numer paszportu lub dowodu 

osobistego, data i miejsce urodzenia, numer rachunku bankowego. 

 

5. Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa oraz 

podmiotom (w szczególności Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji 

Programu Erasmus+), które na podstawie stosownych umów niezbędnych do realizacji  

działań projektu wskazanego w pkt. 3, podpisanych z Liceum w Nisku przetwarzają dane 

osobowe dla których Liceum w Nisku jest Administratorem. 

 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym (czyli poza teren Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii). 

 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3.  

 

8. W związku z przetwarzaniem przez Liceum w Nisku, Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do: 

- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO  

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

- usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; 
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- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania iż przetwarzanie przez 

Liceum w Nisku Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

9. Więcej informacji o Pani / Pana prawach, okresach przechowywania poszczególnych 

danych, sposobach przetwarzania danych, odbiorcach danych uzyska Pan/Pani: 

- u inspektora ochrony danych osobowych, 

- na stronie BIP szkoły: http://lonisko.szkolnybip.pl/ 

- na stronie internetowej szkoły: http://www.lo.nisko.pl. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

FORMULARZ REKRUTACYJNY NA WYJAZD DO SZKOŁY PARTNERSKIEJ 

................................................................................ w terminie ................................. 

           (podać nazwę szkoły partnerskiej)    (podać termin) 

 

1. DANE OSOBOWE UCZNIA (wypełnia uczeń) 

Imię (imiona) i nazwisko  

Klasa  

Data i miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania  

Nr telefonu i adres e-mail  

Seria i numer paszportu lub dowodu 

osobistego 

 

Data ważności paszportu lub dowodu 

osobistego (min. 3 miesiące od daty 

powrotu z wymiany) 

 

W przypadku nieposiadania paszportu lub dowodu osobistego deklaruję jego wyrobienie 

najpóźniej na dwa miesiące przed wyjazdem.  TAK           NIE 
 

2. SYLWETKA UCZNIA 

 
KRYTERIUM 

REKRUTACYJNE 

OPIS UCZNIA  

(wypełnia uczeń) 

LICZBA 

PRZYZNANYCH 

PUNKTÓW 

(wypełnia Komisja 

Rekrutacyjna) 

1 

Zaangażowanie w 

dotychczasowe działania 

projektowe. 

Proszę opisać swoje dotychczasowe 

zaangażowanie w działania projektowe 

(zaangażowanie podczas wizyty partnerów, 

udział w spotkaniach szkolnej grupy 

projektowej, upowszechnianiu rezultatów 

projektu, tworzeniu produktów, itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0-15 pkt.) 
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2 

Śródroczna lub roczna ocena z 

języka angielskiego uzyskana 

w ostatnim semestrze nauki 

poprzedzającym złożenie 

wniosku. 

 

 

 

 

(0-4 pkt.) 

3 

Śródroczna lub roczna ocena z 

historii (lub historii i 

społeczeństwa) uzyskana w 

ostatnim semestrze nauki 

poprzedzającym złożenie 

wniosku. 

 

 

(0-4 pkt.) 

suma uzyskanych punktów:  

 

III. OŚWIADCZENIE 

Oświadczamy, że informacje zawarte w formularzu aplikacyjnym są zgodne z prawdą,  

a niniejsza aplikacja jest zgodą na wyjazd dziecka do szkoły partnerskiej w ......................  

w dniach ................................ . Przyjmuję do wiadomości, że podczas wyjazdu moje dziecko 

będzie mieszkało u rodziny ucznia szkoły goszczącej oraz realizowało program wymiany 

przygotowany przez szkołę goszczącą. Wyrażam zgodę, aby moje dziecko pozostawało pod 

opieką prawnych opiekunów ucznia goszczącego lub pracowników szkoły goszczącej.   

Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem udziału w projekcie  

(w szczególności zapisami regulaminu wymiany międzynarodowej - §7 Regulaminu 

uczestnictwa w projekcie Searching for Home (Szukając domu) realizowanego w Liceum 

Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku) oraz, że akceptujemy jego zapisy. 

Data oraz podpis ucznia:  ................................................................................... 

Podpisy obojga rodziców:  ............................................................. 

    ............................................................. 


